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Abstract (en): This document contains information about the way that law enforcement officers do their
job by all means, material resources and the technique they have, the form of cooperation with other law
enforcement forces from different countries, in order to prevent and
stop interstate crime, terrorism, or other illegal acts that represent a threat to peace and the safety of
citizens. This process whereby states cooperate in order to achieve their common goals, represents a quick
and effective method of maintaining a climate of safety and stability at national and international level. The
science and communication progresses that people made, offers ideal background for the development and
the implementation of new programs and systems that facilitate the cooperation between states. Also, a
high percentage of the international crime are committed online. The concept of free movement of persons
and goods between Schengen`s member states, represents a risk factor to national and international safety.
This document explains how the international cooperation works in the forensic field between states that
are parts in different international agreements. This states are running common activities to achieve their
goals in a short period of time and with low costs. The cooperation in the forensic field is made through
international networks and programs that enable user`s access to intelligence.
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Abstract (ro): Prezenta lucrare conține informații referitoare la modul și mijloacele prin care organele
abilitate își execută îndatoririle de serviciu, resursele materiale și tehnica de care dispun, precum și
modalitățile de cooperare cu alte organe abilitate din alte state , în scopul prevenirii și stopării infracțiunilor
transfrontaliere, a celor de terorism ori a altor acte ilicite ce pun in pericol liniștea și siguranța cetățenilor
.Acest proces, prin care statele cooperează pentru a-și atinge obiectivele comune, constituie o metodă
eficientă și rapidă în menținerea unui climat de stabilitate și siguranță atât la nivel național cât și
internațional. Progresele făcute în știință și în comunicații oferă cadrul ideal pentru dezvoltarea și
implementarea unor noi sisteme și programe care să faciliteze cooperarea dintre state. De asemenea, un
procent ridicat din totalitatea infracțiunilor internaționale au loc în mediul online.
Conceptul de liberă circulație a persoanelor și a bunurilor , între statele membre Schengen, reprezintă un
factor de risc la adresa siguranței naționale și internaționale. Din punct de vedere al cooperării polițienești
în materie de criminalistică, prezentăm în această lucrare modul prin care statele părți la diferite acorduri
își desfășoară activitatea în comun pentru a obține rezultatele scontate într-un timp cât mai scurt și cu
cheltuieli cât mai mici.
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